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Mensagem da Diretoria

CONTRIBUINDO PARA UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA
E RESPONSÁVEL
Encerramos mais um ano de atividades do Instituto Abaré Socioambiental
com a certeza de que evoluímos.
Introduzimos, com o auxílio de nossos voluntários, o Abaré no cotidiano
de milhares de pessoas. Em seis anos de fundação, contabilizamos mais de
50 mil atendidos em atividades sociais, de educação ambiental, culturais,
educacionais e para ampliação de conhecimento.
Socioambiental contribuiu para oferecer mudanças positivas no cotidiano das
pessoas que compartilham das suas atividades, e como elas têm impacto
direto nas cidades que vivem, provocando uma conscientização de respeito ao
meio ambiente, melhorando as relações entre as pessoas, dando perspectiva
e esperança de mais qualidade de vida, educação, aprendizado, capacitação
para geração de renda e cidadania.
Sabemos que somente juntos, construiremos um futuro melhor. Mesmo
próximo, da sociedade, da cidade e até do mundo. E é isso o que o Instituto
Abaré Socioambiental procura fazer. Por meio dos seus programas e projetos,
buscamos alcançar esse mundo mais humano, oferecendo atividades sadias, e
novos conhecimentos; auxílio para quem precisa, e diversas outras ações.
O que era uma ideia em 2010, quando decidimos fundar o Abaré, hoje,
tornou-se um projeto virtuoso, do qual nos orgulhamos em fazer parte e nos
comprometemos diariamente para garantir a sua continuidade, retribuindo
um pouco do que a sociedade nos deu.
ao longo do ano dar continuidade aos seus projetos e ofereceu inúmeras
atividades à comunidade. Agora, vamos nos preparar para 2017 e para todas
as atividades que virão.
Boa leitura,
A Diretoria

MENSAGEM DA DIRETORIA
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Nossa História
O Instituto Abaré Socioambiental é uma instituição sem fins
lucrativos criada para centralizar e consolidar as ações de
responsabilidade socioambiental que suas fundadoras e
mantenedoras já desenvolviam de maneira independente.
Foi fundado em 16 de dezembro de 2010 pelas empresas Areia
Nova, Comercial Ibiaçu, Extração Cachoeira, Itacomix, Itaquareia,
Mineradora Pedrix, Pedrix Pavimentação, Realmix, Sargon, Sargon
Asfaltos e Ultramassa, que atuam no ramo da mineração de agregados
(areia e pedra britada), administração de loteamentos, serviços de
concretagem e produção de argamassa e massa asfáltica.
Abarézinho - Mascote

MISSÃO
Contribuir com as empresas
mantenedoras na conquista da
licença social, promovendo a
conscientização socioambiental
de seus colaboradores e da
comunidade.

VISÃO
Ser reconhecido por todos
como uma alternativa eficaz no
desenvolvimento socioambiental
para conquistar a identificação
da comunidade com as
empresas mantenedoras.

VALORES
Respeito ao meio ambiente;
Valorização do ser humano;
Ética;
Altruísmo;
Credibilidade;
Responsabilidade;
Comprometimento.

O INSTITUTO ABARÉ SOCIOAMBIENTAL
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Público Atendido
Crianças, jovens e adultos têm a oportunidade de participar
diretamente e gratuitamente de diversos projetos promovidos
dentro de sete programas educacionais, sociais e ambientais do
Instituto Abaré Socioambiental.
Cada programa coordenado pelo Abaré contempla diferentes
projetos promovidos pelas mantenedoras para a comunidade do
entorno.
Peixoré - Mascote

7

Os projetos mantidos pelas empresas
subdivididos nos seguintes programas:

mantenedoras

Abaré Sustentável
Projetos relacionados à preservação do meio
ambiente e educação ambiental.

Abaré Ensina
Projetos voltados à aquisição do conhecimento.

Abaré em Ação
Oferece um dia de serviços gratuitos à
comunidade, envolvendo atividades de cultura,
lazer, entretenimento e/ou orientações de saúde,
educação ambiental e profissionalizante.
Conheça
Abre as portas das empresas mantenedoras ao
público, levando conhecimento sobre a área de
mineração de agregados (areia e pedra britada),
administração de loteamentos, serviços de
concretagem, produção de argamassa
e massa asfáltica.

Abaré para Todos
Abrange todos os projetos de cunho social.

Abaré Colaboradores
Envolve os colaboradores das empresas
mantenedoras em diversas atividades.
Abaré Solidário
Recebe, seleciona e direciona as solicitações
institucionais recebidas pelas empresas
mantenedoras.

estão

O INSTITUTO ABARÉ SOCIOAMBIENTAL

Programas
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Estrutura Organizacional
Conselho Diretor
Diretor Presidente
Antero Saraiva Júnior

Diretora Ambiental
Rosangela Favarin Ferreira

Diretor Social
Marcos da Cunha Henry

Diretor Financeiro
Dárcio Miyorem Anzai

Conselho Fiscal
Presidente
Diego Gonçalves Saraiva

Vice-presidente
Vânia Aparecida Araújo

Secretária Executiva

Equipe Executiva

Maria Flávia Casali Rossi

Elza Maria Mendes
Lígia Cândida dos Santos

Equipe Voluntária
Grupo de Trabalho da Areia Nova
Aparecido Ferreira
Maria José Bataline
Grupo de Trabalho da Itaquareia
Agnaldo Alves Moreira
Aldenice Coelho da Silveira
Bruna Rosa de Lima
Carlos Augusto Mira
Josemir Guedes Machado
Warllen Jose Martins Oliveira
Grupo de Trabalho da Pedrix
Angelo Inácio
Cleiton de Souza
Sonia Samara Pais Gebin de Souza
Grupo de Trabalho da Realmix
Luis Antonio de Camargo
Maximiliano de Oliveira
Grupo de Trabalho da Itacomix
Marcio Nascimento Oliveira

Grupo de Trabalho da Ibiaçu
Bruno Arcanjo
Camila Costa Silva
Jéssica dos Santos
Meire Aparecida Fernandes
Paulo Vitor Coelho
Rogério Paulino
Grupo de Trabalho do CEOS
Allan Silva do Nascimento
Gisele Souza Batista
Neide Aparecida Gomes Menezes
Sheila Xavier da Silva
Grupo de Trabalho da Sargon
Catarina de Cassia Viana
Edson Demônico
João Carlos Araújo
Jonathan Felipe Caraça
Leovaldo Foganhole
Marisvaldo Soares Santos
Paulo Sergio Lemes
Rafael Pacifico de Faria
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Nesta
publicação,
serão
apresentados o relato e os resultados
dos projetos realizados durante o ano
de 2016, com ênfase nas principais
ações.
É uma forma transparente de
conferir as ações realizadas, com a
comunidade, nas unidades escolares,
entidades sem fins lucrativos e com os
colaboradores, por cada empresa
mantenedora.
Tamanduatoré - Mascote

Mais informações estão disponíveis no site www.abare.org.br.
Curta a página no Facebook
www.facebook.com/abaresocioambiental e acompanhe as
atividades realizadas pelo Abaré.

RELATÓRIO ANUAL 2016

Sobre o Relatório Anual
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Em de dezembro de 2016, o Instituto
Abaré Socioambiental completou seis
anos de fundação. Seu sexto aniversário
demonstra o compromisso duradouro que as
empresas mantenedoras têm com sua missão
nas regiões próximas de suas instalações.
Juntas, elas têm ajudado a construir um
futuro com mais esperança e novas
possibilidades para as pessoas que
participam de seus projetos.
Arboré - Mascote
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Com investimentos das empresas mantenedoras, nesses seis
anos de existência, o Abaré contabiliza os seguintes números:

1.684

66.498

pessoas (entre crianças,
adolescentes e adultos)
inscritas nas oficinas de
cultura, esporte, artesanato
e conhecimento pelo
programa Abaré Ensina;

atendimentos no programa Abaré em Ação,
oferecendo atividades gratuitas
nas áreas de saúde, educação ambiental,
orientações, cultura e lazer, além da prestação
de serviços essenciais como a emissão
de documentos, corte de cabelo, entre outros;

2.842

68.722

pessoas visitaram as instalações
e conheceram os processos
produtivos das empresas
mantenedoras por meio
do programa Conheça;

1.218

hectares de florestas
nativas, Reserva Legal e
APP são conservados pelas
empresas mantenedoras;

litros de óleo de cozinha saturado
deixaram de ser descartados
incorretamente ao serem coletados
pelo Abaré Socioambiental por meio
do programa Abaré Sustentável;

2.397

kg de sucata de pilhas e baterias foram
destinados corretamente após trabalho de
conscientização junto à comunidade, colaboradores
das empresas mantenedoras, entidades e escolas;

18.967

toneladas de materiais provenientes do processo
produtivo foram doadas pelas empresas
mantenedoras e contabilizadas pelo programa
Abaré Solidário;

47.370

mudas de árvores nativas foram
produzidas em um viveiro próprio
e utilizadas para reflorestamento;

15.709
pessoas atendidas no
programa Abaré
em Ação;

30

convênios foram celebrados por meio da
Lei de Incentivo para a realização de
projetos culturais, esportivos e educacionais.
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O programa Abaré Sustentável reúne
ações relacionadas à conscientização
ambiental e mudanças de hábitos por meio
de atividades de educação ambiental. Em
2016, 13 atividades foram promovidas
pelas
empresas
mantenedoras,
envolvendo 26,3 mil pessoas.

Em
2016, 26.349
pessoas foram impactadas
por ações realizadas no
programa Abaré Sustentável.

ECO AGENTES, DE OLHO NO MEIO AMBIENTE
No projeto Eco Agentes 27 crianças e
jovens do Jardim Maitê, em Suzano,
participaram das sete oficinas de educação
ambiental promovidas pela empresa
Itaquareia.
As oficinas abordaram temas sobre
uso adequado da água, geração de resíduos
e descarte correto, abandono de animais,
animais silvestres e preservação e
manutenção das árvores e florestas, além
da importância dos agregados minerais
para o desenvolvimento do país. Ao
visitarem o processo de extração e
produção da empresa, executado de
maneira responsável, fica evidente a
relação próxima entre a atuação do Grupo
Itaquareia e o desenvolvimento da
sociedade.

RECICLÓLEO
A
campanha
de
arrecadação de óleo de cozinha
usado ocorre desde 2011 no
interior
das
empresas
mantenedoras com a entrega
voluntária do óleo de cozinha
pelos colaboradores.
Entre janeiro e dezembro
de 2016, os colaboradores das
empresas mantenedoras do
Abaré entregaram 20.386 litros
de óleo de cozinha saturado
para a destinação adequada, e
receberam, como incentivo, uma barra de sabão biodegradável a cada dois
litros destinado. A empresa Comercial Ibiaçu inovou o projeto em julho,
entregando um funil a clientes e colaboradores, relembrando-os da
importância do descarte responsável.
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Em 2016, houve um aumento de 69,2% em relação ao
ano anterior

QUANTIDADE DE ÓLEO DE COZINHA SATURADO
COLETADO E DESTINADO CORRETAMENTE EM CADA ANO

2011

2012

2013

2014

2015

2016

6.986 l

9.283 l

9.355 l 10.666 l 12.046 l 20.386 l

2016

ABARÉ SUSTENTÁVEL
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RECICLAPILHA
Além da arrecadação espontânea de
pilhas e baterias dos colaboradores, feita
nas empresas mantenedoras, que neste
ano
totalizou
na
coleta
de
aproximadamente 93 kg, outra ação foi
realizada para conscientizar o público sobre
a importância do descarte adequado deste
tipo de material.
Em agosto, o projeto ReciclaPilha foi
realizado pela Pedreira Sargon nas escolas
municipais de Arujá. Com apoio da
Secretaria de Meio Ambiente e Educação
da cidade, foram implantados 25 postos de
coleta nas unidades escolares, com a participação de 6,6 mil alunos e arrecadação de
mais de 1,5 toneladas de pilhas e baterias para destinação correta.
QUANTIDADE DE PILHAS E BATERIAS COLETADAS
E DESTINADAS CORRETAMENTE POR ANO

2012

2013

2014

2015

2016

169 kg

30 kg

65 kg

510 kg

1.577 kg

2,35
toneladas de
pilhas e baterias foram
recolhidas nos postos de
coleta do ReciclaPilha
em 6 anos.

SEMANA DO MEIO AMBIENTE
Na primeira semana de junho, mês
em que se comemora o Dia Mundial do
Meio Ambiente, o Abaré realizou e
participou
de
três
atividades
em
comemoração à data.
A primeira foi a tradicional entrega de
sacolas de câmbio para 100% aos clientes,
terceiros e colaboradores das empresas
mantenedoras. Outras duas atividades
foram a 3ª Caminhada Ecológica e a
participação na 2ª Feira do Meio Ambiente.

3ª CAMINHADA ECOLÓGICA NO DIA DO MEIO AMBIENTE
Pela terceira vez, a Itaquareia,
mantenedora
do
Instituto
Abaré
Socioambiental, apoiou a Caminhada
Ecológica de Itaquá realizada no dia 05 de
junho. A iniciativa da Pastoral da Ecologia
de Itaquaquecetuba e do Abaré reuniu
grande público, incluindo idosos do
Centro de Convivência da Melhor Idade
(CEMI), que, ao caminhar pelas ruas,
chamou a atenção dos demais sobre a
importância da preservação ambiental.

2ª FEIRA DO MEIO AMBIENTE
Já no dia 06 de junho, o Abaré esteve
presente na 2ª Feira do Meio Ambiente
Educacional de Itaquá, realizada pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente na
escola localizada no interior do Parque
Ecológico. Cerca de 140 alunos puderam
participar das atividades de educação
ambiental, como jogos e cinema, além de
receberem sementes de plantas que
incentivam o contato com o meio
ambiente.

ABARÉ SUSTENTÁVEL
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REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA EM ITAQUAQUECETUBA
Em abril, o Abaré esteve presente na ação de
revitalização da Praça Sumiyoshi Nakaharada, no
Mais de 200
Jardim Nova Itaquá, organizada pela equipe de
pessoas que utilizam a
futebol “Os MLK é Lizo”. Crianças e jovens do bairro,
assim como fizeram em novembro de 2015, por
com a ação.
iniciativa do Instituto e da empresa Itaquareia,
pintaram bancos e floreiras. A revitalização terminou
com uma festa: brinquedos, distribuição de pipoca, refrigerante, lanchinhos e doces para
as crianças da comunidade.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS
Em outubro o Abaré participou do Open Day
da Escola Técnica Estadual (ETEC) de
Itaquaquecetuba com a apresentação de sessões
de cinema ambiental. A atividade faz parte do
compromisso socioambiental do Instituto em
promover a educação ambiental para a população,
ajudando na formação de cidadãos mais
conscientes e responsáveis.

CONSUMO E DESCARTE CONSCIENTE
O Abaré reuniu um grupo
de
voluntários
de
35
colaboradores para incentivar a
participação
de
novos
colaboradores do grupo de
mantenedoras nas práticas para
reduzir o consumo de papel na
empresa e divulgar a coleta de
pilhas, baterias e óleo de cozinha,
que ocorre internamente em
cada unidade.

REDUZIR É PRESERVAR!
Reutilize as folhas de papel, aproveite os dois lados.

VISTA ESSA IDEIA
O projeto Vista essa Ideia
renovou o antigo projeto Casual Day
da Comercial Ibiaçu, pois a ideia do
projeto foi incentivar a mudança de
hábitos ambientais cotidianos dos
colaboradores, clientes e terceiros,
e não apenas oferecer um dia
casual de trabalho. Assim, às
sextas-feiras, juntamente com o
uso da camiseta temática do
Abaré, pelo menos 1,4 mil pessoas
participam
de
ações
de
conscientização.

10 ações

de conscientização
ambiental foram
realizadas pelo projeto

ABARÉ SUSTENTÁVEL
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OFICINAS
O programa Abaré Ensina, oferece oficinas culturais,
ambientais, esportivas, outras com caráter
profissionalizante para adolescentes e adultos que
vivem nos entornos das empresas mantenedoras,
pois o Abaré acredita na importância de boas
ferramentas para conquistar o desenvolvimento
pessoal.

Abaré Ensina ofereceu

1.684

pessoas em 6 anos

As atividades acontecem em Itaquaquecetuba, Caieiras, Santa Isabel e Arujá e
contam com patrocínio de três das empresas fundadoras e mantenedoras do Abaré. As
atividades também têm como característica o preenchimento do contraturno escolar de
seus participantes, excluindo-os da ociosidade das ruas.
Durante o ano de 2016, foram oferecidas 18 oficinas gratuitas para a comunidade,
com a participação de 813 pessoas.
PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA ABARÉ ENSINA

813

551
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50

2012
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2016
6

ESPORTES

4 oficinas
261 participantes

CULTURA

7 oficinas
269 participantes

ARTESANATO
4 oficinas
203 participantes

CONHECIMENTO
3 oficinas
80 participantes

TOTAL

18 oficinas gratuitas
813 participantes

ABARÉ ENSINA
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ARTESANATO
A empresa Itaquareia manteve duas oficinas de artesanato na sede do Instituto
Abaré Socioambiental, bairro em que está situada. Foram oferecidas vagas de
Decoupage, Pintura em Tecido e Crochê, durante oito e dez meses, respectivamente.

Decoupage
59 participantes

Pintura em Tecido e Crochê
74 participantes

Já a Pedreira Sargon promoveu, no seu entorno, oficinas de Artesanato e Pintura em
Tecido, nas Escolas Municipais Zilda Arns Neumann (Arujá-SP) e do Retiro (Santa
Isabel-SP), respectivamente.

Artesanato em Tecido
15 participantes

Pintura em Tecido
30 participantes

Os projetos têm como objetivo ensinar uma habilidade para que os participantes
possam ampliar os seus conhecimentos, ter vivência social e ainda poder buscar uma
nova forma de contribuir na renda familiar.
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Em 2016 aconteceu a 1ª
edição da oficina de Manicure e
Pedicure,
patrocinada
pela
empresa Centro de Excelência
Organizacional
e
Serviços
(CEOS) e com cessão do
material didático pelo Instituto
Karen Hair. A duração de cinco
meses (curta duração) auxiliou
para que as alunas pudessem
complementar sua renda antes
do final do ano.

ABARÉ ENSINA

MANICURE E PEDICURE

36 participantes

INCLUSÃO DIGITAL
A Mineradora Pedrix promoveu
para seus colaboradores o projeto
Inclusão
Digital.
Interessados
puderam receber orientações sobre
a utilização do computador, pacote
Office e Explorer, entre outras,
como pagamento de contas online e
envio de e-mails, informações que
podem facilitar a vida dessas
pessoas.

TIME DO EMPREGO

43 participantes

Em parceria com a Secretaria
Estadual do Emprego e Relações do
Trabalho e a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico de
Itaquaquecetuba, o Instituto Abaré
Socioambiental ofereceu aulas
sobre
técnicas
de
recepção,
atendimento telefônico, orientações
de como se portar em entrevistas e
elaboração de currículos. As aulas
foram voltadas para jovens acima de
16 anos que buscam por uma
inserção no mercado de trabalho.
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MÚSICA
A empresa Itaquareia investe em projetos culturais, pois acredita na importância da
educação cultural para formação de cidadãos completos. No total, 74 pessoas, com
idades entre 10 e 50 anos, participaram de três oficinas de iniciação à música, teclado,
canto e violão.

Canto
12 participantes

Teclado
34 participantes

Violão
28 participantes

DANÇA
O Abaré realizou durante todo o ano oficinas de dança com aulas de
Balé, Dança do Ventre e Sertanejo Universitário, patrocinadas pela
Itaquareia e demais mantenedoras por meio do ProAC-ICMS. As aulas
gratuitas aconteceram de janeiro a dezembro na sede do Instituto em
Itaquaquecetuba.

Balé
71 participantes

Dança do Ventre
72 participantes

Sertanejo
44 participantes

ABARÉ ENSINA
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ESCOLINHA DE FUTEBOL
A oficina Escolinha de Futebol é
realizada desde abril de 2015 na Escola
63 participantes
Municipal Doutor Charles Henry Tyler
Towsend, em Itaquaquecetuba, situada nas
proximidades da empresa mantenedora
Itacomix. O projeto tem como objetivo promover a inclusão social de crianças e
adolescentes e também fazer com que deixem a ociosidade das ruas.

SARGOL
O projeto SarGOL é outra oficina de
futebol oferecida a crianças e adolescentes,
de 7 a 17 anos. Acontece no bairro do Retiro
na sede da empresa Sargon, desde 2015.

56 participantes

TAEKWONDO
Em 2016, durante o
período do contraturno escolar,
50 participantes
cerca de 50 jovens do Distrito
de Perus, em São Paulo,
participaram da oficina de
Taekwondo realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Fernando
Gracioso.
A oficina foi patrocinada pela Mineradora Pedrix, Pedrix Pavimentação
e demais mantenedoras por meio do PIE-ICMS. Além dos benefícios da
prática esportiva, os jovens receberam importantes ensinamentos da arte
marcial como disciplina e respeito aos mais velhos.

CAPOEIRA
A Itaquareia manteve
durante todo o ano a oficina de
92 participantes
Capoeira, voltada para jovens e
crianças, com idades entre 6 e
14 anos. Os alunos participaram
da cerimônia de batismo e receberam o cordão que representa a graduação
do aluno na Capoeira. Além dos benefícios da prática esportiva, os jovens
aprendem aspectos da história do Brasil, origem da luta e disciplina.

ABARÉ ENSINA

25

26

O programa Abaré em Ação oferece um dia de
serviços gratuitos à comunidade, envolvendo
atividades de cultura, lazer, entretenimento e/
ou orientações de saúde, educação ambiental e

Foram realizados 6.201
atendimentos pelo Abaré
em Ação em 2016.

Em 2016 foram realizadas duas edições do Abaré em Ação. A 11ª foi na Escola
Profissionalizante Prefeito Sebastião Alvino de Souza, em Guararema-SP, e a 12ª na
Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil Lucy Cordeiro de Campos,
em Bofete-SP. As atividades de Guararema foram idealizadas e custeadas pela
mineradora Cachoeira e as atividades de Bofete pela Areia Nova e Realmix.
Participaram das ações 1,2 mil pessoas, beneficiadas por mais de 60 serviços
gratuitos nas áreas de saúde, educação, cultura e lazer, além do serviço de emissão de
documentos.

15.709 PESSOAS JÁ PARTICIPARAM DO
PROGRAMA ABARÉ EM AÇÃO.

2016

1.287

2011

1.005
2012

2.500

2015

4.187

2013

4.500
2014

2.230
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11ª ED. 12ª ED.

Aferição de pressão arterial e glicemia

63

112

Atividades de educação ambiental

183

194

Atividades e brinquedos para crianças

832

290

8

8

Destinação correta de óleo de cozinha

142 l

-

Destinação correta de pilhas e baterias

3,3 kg

-

Emissão da 1ª via do RG

96

98

Estética

113

84

Orientação Ambiental/ Cadastro de mudas e sementes

122

108

8

11

Orientações de saúde e saúde bucal

135

452

Orientações diversas

197

56

1.460

441

Carteira profissional de trabalho

Orientação Jurídica

Pipoca e algodão-doce

ABARÉ EM AÇÃO

PRINCIPAIS ATIVIDADES
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Por meio do programa Conheça, as empresas
mantenedoras do Instituto Abaré Socioambiental
recebem o público externo para conhecer
o funcionamento do setor de mineração de
agregados (areia e pedra britada), administração de
loteamentos e serviços de concretagem.

O programa Conheça
contabilizou 16 visitas no
ano de 2016.

A atividade também é uma oportunidade para transparecer a política
de sustentabilidade de cada empresa e o que têm realizado para
conscientizar socioambientalmente seus colaboradores e entorno,
através das atividades de responsabilidade socioambiental corporativa.
Ao longo do ano, estudantes do ensino fundamental e médio,
universitários, pesquisadores e até colaboradores de outras empresas
puderam participar das visitas monitoradas.

VISITANTES POR ANO
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2.842 pessoas visitaram as empresas
mantenedoras e participaram do programa Conheça,
em 6 anos.

2016

CONHEÇA
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ITAQUAREIA RECEBE ESTUDANTES E PROMOVE PLANTIO DE
ÁRVORES
A Itaquareia recebeu estudantes de cursos técnicos e universitários para visitar as
instalações da empresa, ampliar seus conhecimentos técnicos-práticos e conhecer os
projetos socioambientais realizados pela empresa.
Alunos do ensino médio e fundamental também participaram do programa,
conhecendo, além do processo produtivo, o centro administrativo (CEOS), e foram
apresentados às profissões voltadas à área de mineração e administração das empresas.

Em diversas oportunidades, os
visitantes puderam conhecer os planos de
recuperação de áreas exauridas e participar
de plantios que recompõem a paisagem. Por
exemplo, a turma do projeto Eco Agentes,
um grupo de adolescentes do Centro
Educacional Jabuti (CEJA) e estudantes da
Escola Municipal Wilma de Almeida
Rodrigues aprenderam temas ligados à
mineração, plantaram mudas de árvores
nativas ou visitaram o viveiro de produção
de mudas da empresa no município de Mogi
das Cruzes.

Número de visitantes: 288

PEDREIRA SARGON RECEBE DOIS GRUPOS DE
MORADORES DO ENTORNO
Em 2016 o programa Conheça levou para a Sargon dois grupos de
visitantes: estudantes de escolas municipais de Santa Isabel, que são
moradores do entorno da empresa, e os inscritos nos cursos de artesanato
promovidos pela própria empresa. Esse último grupo de visitantes
participou de uma ação de responsabilidade social da empresa. Essas são
oportunidades de esclarecer dúvidas, desmistificar a atividade e
transparecer aos moradores do entorno o que ocorre no interior da empresa.

Número de visitantes: 70

CONHEÇA
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COMERCIAL IBIAÇU ABRE AS PORTAS PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
A loteadora e administradora de loteamentos
Comercial Ibiaçu recebeu crianças e adolescentes
para conhecer a empresa. Por meio de atividades
lúdicas e palestras, os visitantes puderam
entender o trabalho realizado por cada setor da
empresa.

Número de visitantes: 31

VISITA TÉCNICA É REALIZADA NA ITACOMIX DE CONCRETO
Estudantes dos cursos de Edificações da
Escola Técnica Mogiana (ETM) e de Engenharia
Civil da Universidade Braz Cubas visitaram a
Itacomix e tiveram a oportunidade de conhecer o
processo produtivo completo da usina de
concreto e também realizar atividades práticas
dentro da empresa.

Número de visitantes: 41

FAMILIARES E COLABORADORES DO CEOS VISITAM
EMPRESAS DO GRUPO

A empresa CEOS promoveu a
visitação de seus colaboradores e
familiares à unidade 4 da Itaquareia, à
Pedreira Sargon e à Itacomix.
Número de visitantes: 31
Muitas
dúvidas
foram
esclarecidas e a visita também
apresentou
todo
o
processo
produtivo das empresas. Já para os
familiares visitantes, a oportunidade foi de conhecer a empresa que seus
parentes trabalham e prestam serviços.

PEDRIX RECEBE FILHOS DE COLABORADORES PARA
CONHECER INSTALAÇÕES
Em outubro, a visita do programa Conheça foi diferenciada para os
filhos de colaboradores da Mineradora Pedrix. Além de conhecerem o local
de trabalho dos pais, comemoraram
o Dia das Crianças. De forma lúdica,
eles conheceram o processo
produtivo da empresa, os produtos
e a importância do trabalho dos
pais.

Número de visitantes: 36

CONHEÇA
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O programa Abaré para Todos reúne as ações
de cunho social realizadas pelo Instituto
Abaré Socioambiental e suas empresas
mantenedoras, com as comunidades próximas
e também com instituições parceiras.

3.867

pessoas foram
atendidas em 11 ações
desenvolvidas dentro do
programa Abaré para
Todos, em 2016.

NATAL SOLIDÁRIO
Em dezembro foi realizado pelo segundo ano consecutivo o Natal Solidário na Casa
de Repouso Luz Divina, em Suzano. Os 40 idosos que residem no lar receberam
presentes de colaboradores das empresas mantenedoras do Abaré Socioambiental.
Além da entrega dos kits contendo roupa, calçado e gêneros de primeira necessidade,
uma equipe voluntária de corte de cabelo também esteve na instituição para melhorar o
visual dos idosos para as festividades de fim de ano.

NATAL DIVERTIDO
Aproximadamente
250
pessoas que moram no Jardim
Nova Itaquá, em Itaquaquecetuba,
bairro onde o Abaré está
localizado, participaram de uma
festividade de Natal chamada de
“Natal Divertido”.
A ação, patrocinada pela
Itaquareia, promove um dia de
recreação
e
atividades
de
educação ambiental, como cinema
ambiental e oficina de reciclagem.
O momento mais esperado foi a
chegada do Papai Noel, que interagiu com as crianças e entregou
brinquedos.

ABARÉ PARA TODOS
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PARCEIRO DOS BAMBINOS
O projeto Parceiro dos Bambinos, idealizado pela Comercial Ibiaçu, foi criado com o
objetivo de acompanhar ao longo do ano 20 crianças e adolescentes atendidos pelo setor
de Acolhimento Municipal de Itaquaquecetuba, com várias atividades.

Em agosto, eles participaram de uma sessão de cinema, onde, em seguida,
comeram lanches, cujo recurso da compra foi destinado ao projeto de tratamento do
câncer infanto-juvenil.
No mês de outubro, para comemorar o Dia das Crianças, uma oficina de confecção
de jardim com pneus e playground ecológico foi construído na entidade de acolhimento
municipal.
No final do ano, em dezembro, as crianças e adolescentes tiveram a oportunidade
de escolher os seus próprios presentes de Natal, ao serem levados a uma loja de
departamentos para comprar roupas de sua preferência. A atividade teve o objetivo de
ensiná-los a importância do dinheiro e a realizar a gestão de suas finanças.

DOE BRINQUEDOS, RECICLE ALEGRIA
Entre janeiro e outubro, os colaboradores das empresas mantenedoras
do Abaré arrecadaram brinquedos usados para doar à Associação do Jardim
Maitê, localizada em Suzano, na época do Natal. Todas as doações
recolhidas foram higienizadas, reformadas e entregues. Pelo menos 250
crianças foram beneficiadas com a ação.

DE CORAÇÃO QUENTE
A campanha De Coração
Quente foi realizada em julho com
a arrecadação de 406 itens, entre
cobertores
e
roupas,
para
distribuição a 45 pessoas em
situação de rua nas cidades de
Itaquaquecetuba, Suzano, Poá e
Arujá. Durante a entrega, os
voluntários distribuíram lanche,
sopa, água e café.

ARRECADAÇÃO DE ROUPAS PARA PESSOAS
PREJUDICADAS PELA CHUVA
Em março, uma forte chuva deixou muitas
cidades do Alto Tietê alagadas, resultando em
ruas intransitáveis e pessoas desabrigadas.
Para ajudar as pessoas atingidas pela chuva, o
Instituto Abaré Socioambiental arrecadou 908
peças, entre roupas e sapatos, para crianças e
adultos e roupas de cama. Os itens foram
encaminhados
aos
fundos
sociais
de
solidariedade dos municípios interessados que
ficaram responsáveis pela distribuição das peças.

ABARÉ PARA TODOS
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APOIO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM CÂNCER
Em apoio à Associação para Crianças e
Adolescentes com Câncer (TUCCA),
localizada em Itaquera, as empresas
Itaquareia, Ibiaçu, Itacomix e Sargon
patrocinaram o projeto MC Dia Feliz que
destina verba arrecadada com a venda de
itens promocionais e de sanduíches Big Mac
a instituições que auxiliam no tratamento do
câncer.
Crianças
e
adolescentes
dos
programas Eco Agentes (da Itaquareia); do
setor de Acolhimento Municipal de Itaquá
(Ibiaçu); oficinas de Artesanato e Pintura em
Tecido (Sargon) e da oficina de Futebol
(Itacomix) participaram da ação, saboreando
o lanche.

COMPARTILHANDO SONHOS
Ainda em apoio à TUCCA, o Centro de Excelência Organizacional e
Serviços (CEOS) realizou a campanha Compartilhando Sonhos, arrecadando
mais de 2,9 mil itens alimentícios, que foram doados para a associação. Um
recurso em dinheiro conquistado por meio de doações será destinado em
janeiro de 2017, com a compra de itens a escolha da instituição.

ABARÉ PARA TODOS
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SOLICITAÇÕES INSTITUCIONAIS
Além das atividades e ações realizadas ao longo do
ano, as empresas mantenedoras do Instituto Abaré
Socioambiental colaboram com outras instituições
por meio do programa Abaré Solidário. Todas
as solicitações de doações e auxílio recebidas são
direcionadas para as empresas mantenedoras
que atendem, após analisar com critérios
pré-estabelecidos.

80% Em 2016,
cerca de 80% dos
6.800
pedidos foram
atendidos.
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Massa Asfáltica
e derivados

Areia
e derivados

Pedra Britada
e derivados

Total de matéria-prima doada
em 2016

6.808 toneladas

ABARÉ SOLIDÁRIO

DOAÇÕES - MATÉRIA-PRIMA
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A proposta do programa Abaré Colaboradores é envolver os colaboradores das
empresas mantenedoras em atividades voltadas para conscientização ambiental
e social, saúde e/ou entretenimento. O Instituto Abaré Socioambiental, além de
coordenar algumas atividades, é também um fomentador de ideias, pois propõe
ações aos Departamentos de Recursos Humanos das empresas. As atividades
acontecem durante todo o ano e visam à integração dos colaboradores e à
melhoria da sua qualidade de vida.

SOMOS ABARÉ
Os Grupos de Trabalho das empresas mantenedoras, formados por voluntários, se
reuniram para celebrar os seis anos do Instituto Abaré Socioambiental e também para
apresentar os planos para 2017. Os voluntários foram homenageados e prestigiaram um
vídeo de agradecimento mostrando a trajetória do Abaré.

IBIAÇÃO
Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos colaboradores, a
empresa Comercial Ibiaçu incentiva a prática esportiva patrocinando a
participação de colaboradores em corridas beneficentes. Em 2016, os
participantes estiveram presentes em duas atividades: Corrida Anjos do
Bem e Corrida da Casa das Crianças.

GINÁSTICA LABORAL
Realizada duas vezes por semana na Comercial
Ibiaçu, a ginástica laboral tem como objetivo melhorar a
qualidade de vida, evitando estresse e dores no corpo dos
85 colaboradores, além de promover a integração de
pessoas de diferentes setores da empresa.

ABARÉ COLABORADORES
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6º TORNEIO ABARÉ DE FUTEBOL
O tradicional Torneiro Abaré de
Futebol, realizado para homenagear
os colaboradores das empresas
mantenedoras
com
uma
confraternização envolvendo prática
esportiva, foi realizado no Dia do
Trabalho e reuniu cerca de 280
pessoas.
Os times foram montados por
meio de sorteio, mantendo, assim,
uma miscigenação entre os colaboradores das empresas. Ao final do dia,
foram distribuídas medalhas aos times vencedores e um troféu ao artilheiro
e ao melhor goleiro do campeonato.

Mais informações estão disponíveis no site www.abare.org.br.
Curta a página no Facebook www.facebook.com/abaresocioambiental
e acompanhe as atividades realizadas pelo Abaré.
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